
؟  هل يؤخذ من هذا اللفظ أنه البد أن يكون الطالق وعلى وجه الشرعي )) وإن عزموا الطالق ((وقوله: 

 ؛ فالنكاح ؛ وما أطلق يف الكتاب والسنة فإنه حيمل على احلقيقة الشرعية ؛ ألن الطالق هنا مطلق اجلواب: نعم

؛ وعلى هذا فالبد أن يكون  احلقائق الشرعية؟ على  ، والصيام وغريها كلها تطلق على أيش ، والصالة ، والبيع

الطالق على وجه مباح شرعا؛ فإن طلق يف حال احليض فإنه على قول الراجح ال يقع الطالق؛ وعلى قول 

 اجلمهور يقع ولكنه يقال له راجع زوجتك كما أمر النيب عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عمر أن يراجع زوجته.

، والعليم؛  ، والسميع وجل وهي: الغفور، والرحيم : إثبات أربعة أمساء من أمساء اهللا عز ميةويستفاد من اآلية الكر 

  . )) سميع عليم ((ويستفاد من اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ لقوله:  . وما يتضمنه هذه األمساء من الصفات

كما نعلم مجيعا اسم التفضيل واسم التفضيل البد فيه من مفضل   )) أحق (( و )) أحق بردهن ((واخلرب 

؟ غريهم ال حق هلم يف  من غريهمالشيخ : ؛  من غريهم الطالب :؟ أين ؛ فالبعولة أحق بردهن من  ومفضل عليه

؛ فتفيد اآلية أنه لو عارضت  ؛ أحق بردهن من أنفسهن ، غري األزواج ال حق هلم يف الرجوع الرجوع إطالقا

 ا؛ وهلذا ال يشرتط يف الرجعة رض الزوجة وقالت ال أريد الرجوع فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوجة

ذا اسم إشارة؛  )) أحق بردهن في ذلك ((وقوله تعاىل:  . ، يثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة أو أنكرت الزوجة

أو يف ذلك املذكور وال يصح أن تعود اإلشارة إىل القروء  ؛ أي يف ذلك الزمن نعم وء الثالثة؟ القر  واملشار إليه

؛ لكنه تفسر مرجع اإلشارة إما بالزمن أو باملذكور يف ذلك  ، يعين يف تلك القرةء باعتبار اللفظ وإال لقال يف تلك

 )) صالحاإ )) (( البعولة ((الضمري يعود على  )) إن أرادوا )) (( إن أرادوا إصالحا ((وقوله تعاىل:  . املذكور

، والتئاما بني الزوج وزوجته إزالة ملا قع من الكسر بسبب الطالق، وما أشبه ذلك؛ فهذا شرط  : ائتالفا يعين

وهل املراد بذلك توجيه الزوج إىل إرادة اإلصالح وليس بشرط لألحقية يف  . )) (( إن أرادوا إصالحالألحقية 

الرجعة؟ أو إنه شرط لألحقية يف الرجعة؟ على قولني ألهل العلم؛ أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من اهللا 

اد بذلك اإلضرار عزوجل لإلرادة املطلوبة احملبوبة وإلرادة اإلصالح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة؛ وأنه لو أر 



؛ والصواب أن أرادة  ؛ ولكن هذا خالف ظاهر اللفظ ؛ عرفتم؟ نعم ثالثفالرجعة ثابتة ولكنه ال ميلك أكثر من 

بل الواجب أن يكون إرادته يف املراجعة اإلصالح؛ , الزوجة إذا مل يقصد اإلصالح  ؛ وأن اإلصالح شرط للرجعة

، أو يريد  : إما أن يريد اإلضرار ا، أو يريد اإلصالح ث حاالتواإلنسان يف مراجعة الزوجة ال خيلوا من ثال

؛ فإذا أراد اإلضرار فالشك  ؛ وال يهمه أن يراجعها ويستمتع ملدة مث يطلقها ثانية إشباع رغبته بالرجوع إىل زوجته

 ار ضار اهللا بهمن ض (:  ولقوله ) ال ضرر وال ضرار (:  ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن رجعته ال تصلح

وألجل هذه رجعة ليست على أمر اهللا ورسوله فإن اهللا تعاىل ال يريد اإلضرار فال تكون صحيحة وال جهدا منه  )

وال ترضى الزوجة ا ؛ وتارة يريد اإلصالح إصالح ما فسد بينه وبني زوجته ذا الطالق والتئام واالئتالف فهذا 

ال يريد هذا وال هذا فهو حمل االحتمال قد يقال إن اآلية بني اهللا فيها  ؛ وتارة الشك أنه مشروع وأحق بالرجعة

؛ وقد يقال إننا نأخذ بظاهر اآلية وال يكون له  أكمل احلاالت وأن من مل يرد ال إضرارا وال إصالحا فله الرجعة

 واإلصالح؟ هل هناك فرق بني الصالح )) إن أرادوا إصالحا ((وقوله:  . رجعة يف ذلك حىت يريد اإلصالح

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن  ((مث قال:   . ، واإلصالح متعدي ، صالح الزم نعم

فكما أن على  )) لهن مثل الذي عليهن ((سواء كن مطلقات أو ممسكات  أي للزوجات )) لهن (( )) درجة

الزوجة أن تتقي اهللا يف حقوق زوجها وأن تقوم مبا فرض اهللا عليها فلها أيضا مثل الذي هلا بأنه جيب على الزوج 

فإن  ((؛ وقد ذكر اهللا األزواج ذه احلال يف قوله:  أن يعاشرها مبعروف وأن يقول حبقها الذي أوجب اهللا عليه

 فال حيملنكم علوكم على الزوجات أن جتوروا عليهن )) كان علينا كبيرا  أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا

وملا كانت املماثلة تقتضي املساواة أخرج ذلك  )) ولهن مثل الذي عليهن ((قال:   . )) إن اهللا علينا كبيرا ((؛ 

رجال درجة فالرجال وإن كان النساء يشاركن الرجال يف احلقوق لكن لل))  وللرجال عليهن درجة ((بقوله: 

؛ وهلذا  ؛ فالرجل أكمل من املرأة عقال وتصرفا وبعد النظر عليهم يف أحكام اهللا الشرعية واحلقوقية العام واخلاص

لن يفلح قوم ولوا  (:  يشرتط يف مجيع الواليات العامة أن يكون املتويل رجال ؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



 ظائف؛ فالرجل أكمل دينا من املرأة وعليه من الو  يف أمور الشرعية أيضا للرجال عليهن درجة ) امرأةأمرهم 

؛ للرجال عليهن درجة يف القوة  ؟ هذه من الدرجات الدينية ما ليس على املرأة كاجلهاد يف سبيل اهللا وحنوه وال ال

األفراد ألن واجلسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم املرأة كما هو نشاهد وال يرد على هذا بعض 

؛   لكن املعترب اجلنس العام من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال الشك املعتربة اجلنس وإال يوجد

الزوج سيدا للزوجة كما قال اهللا  ؛ وهلذا يعترب كذلك للرجال عليهن درجة بالنسبة للحقوق اخلاصة حقوق الزوجية

عوان  اتقوا اهللا في النساء فإنهن (وجة بالنسبة للزوج أسرية وتعترب الز  )) وألفيا سيدها لدى الباب ((تعاىل: 

 ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؟ نعم وهلذا جيب عليها من طاعته ما ال جيب على الزوج من طاعتها أو ال)  عندكم

الرجل راع ومسئول عن  (فجعل وظيفتهن الطاعة؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم:  )) فإن أطعنكم

للرجال عليهن درجة يف أنه جيب أن يكون املنة للرجال على النساء وذلك يف وجوه ؛  فهذه والية خاصة ) رعيته

الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من  ((النفقة كما قال تعاىل: 

؟ إال فيما إذا   كما تعطى املرأتان وال ال  ؛ فإن الرجل يعطى للرجال عليهن درجة يف املرياث والعطية) ) أموالهم

:  فيها فإنه يتساوى الرجال والنساء مثل وصل رسوبة يعين رمحها ال كان سبب املرياث الرحم اردة دون ال

ون وكذلك على املشهور من املذهب ذوي األرحام فإن الرجال والنساء و خوة ألم فإن الرجال والنساء يتسااإل

قد سبق لنا أن الصواب أن ذوي األرحام ينبين مرياثهم على من أدلوا به فإن أدلوا مبن يفضل ؛ و  سواء يف املرياث

؛ املهم أن  ذكرهم على أنثاهم فضل ذكرهم على أنثاهم وإن أدلوا مبن ال يفضل ذكرهم على أنثاهم مل يفضلوا

وللرجال  ((:  ؛ ويف قوله اصة؟ سواء كانت عامة أو خ الرجل هلم على النساء درجة كونية قدرية وشرعية وال ال

؟ االحرتاز،  فيه أسلوب من أساليب البالغة ما هو )) ولهن مثل الذي عليهن ((:  بعد قوله )) عليهن درجة

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين  ((:  ؛ وله نظائر مثل االحرتاز

ال يستوي القاعدين من المؤمنين غير  )) (( وكال وعد اهللا الحسنى ((:  مث قال )) أنفقوا من بعد وقاتلوا



أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 

 ؛ املهم أن هذا من باب االحرتاز حىت ال يذهب الذهن إىل وله أمثلة))  القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى

؛ وسيأتينا يف الفوائد أن هذه اآلية تدمأ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسوية  تساوي الرجل واملرأة من كل وجه

؟ اهللا اخلالق عزوجل  من )) وللرجال عليهن درجة ((؟ ألن القائل آلية:  يف احلقوق وال البني الرجال والنساء 

عزيز اسم فاعل  )) عليهن درجة اهللا عزيز حكيم وللرجال ((  . الذي هو احكم احلاكمني وأعدل العادلني

؛  للمبالغة أو هي صفة مشبهة وهو أوىل ألن العز شيء واحد ما فيها تكاثر فنقول للمبالغة فهي صفة مشبهة

، وعزيز  ، وعزيز يف قهره : عزيز يف قدره ة معاينثالث: العزيز من أمساء اهللا له  ؛ قالوا ؟ من العزة مأخوذة من أين

: أنه  ؛ أما عزة القدر فمعناه ؟ عزة االمتناع ، وعزة القهر والثالث ؛ فهي ثالثة معاين: عزة القدر تناعهيف ام

؛ فال شيء يعادل اهللا سبحانه وتعاىل أو  سبحانه وتعاىل قدره ال نظري له فما نقول هذا شيء عزيز يعين غالب

؛ وهلذا نقول إنسان عزيز  ه وتعاىل قاهر لكل شيء؛ وأما عزة القهر فال أحد يغلبه فهو سبحان يساويه يف القدر

اهللا سبحانه وتعاىل  ينال ؛ وعزة امتناع يعين ميتنع عن )) يعز من يشاء ويذل من يشاء ((يعين غالب؛ فنقول 

 . فالعزيز له ثالثة معاين  وهو يف اللغة العامية عزى،  ة وقويةبا مأخوذ من األرض العزاز يعين صل؛ قالوا وهذ سوء

،  : صورية ؛ واحلكمة نوعان ، وشرعي : كوين ؛ واحلكم نوعان نقول مشتق من احلكم واحلكمة )) الحكيم ((

؛  ؟ فنبدأ أوال باحلكم ؛ واضح وغائية ؛ يعين كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى

ألرض حتى يأذن لي أو يحكم اهللا فلن أبرح ا ((: قوله تعاىل:  ؛ مثل الكوين من القرآن احلكم كوين وشرعي

؛ طيب وهل مثل ذلك قوله  ؟ نعم يعين كونا يقدر يل ذلك ؛ كونا يعين شرعا يعين أو يقدر يل ذلك )) لي

ا احكم بيننا ربن:  كذلكالشيخ :  نعم  الطالب : ؟ و )) فاصبر حتى يحكم اهللا وهو خير الحاكمين ((تعاىل: 

احلكم الشرعي مثل قوله تعاىل يف سورة  . نعم )) افتح بيننا وبين قومنا ((أو افتح؟ نعم  وبني قومنا باحلق

:  ؟ مخسة هذا حكم شرعي؛ واألحكام الشرعية كم أنواعها )) ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ((املمتحنة قال: 



:  الكوينالفرق بني احلكم الشرعي واحلكم  . ، ومباح هذه أحكام الشرعية ، ومكروه ، ومندوب ، وحمرم واجب

، وإن كان  ؛ إن كان أمرا فهو فيما حيبه : أن احلكم الشرعي يتعلق فيما حيبه اهللا ويكرهه الفرق بينهما من وجهني

؛   ؛  احلكم الكوين يكون فيما حيبه ويكرهه وما ال تتعلق به حمبة اهللا وال كراهته ؛ هذا فرق يا فهو فيما يكرهه

؛  ، أنه قد ينفذ وقد ال ينفذ ؛ واحلكم الشرعي قد يقع وقد ال يقع د من وقوعهالفرق الثاين: أن احلكم الكوين الب

؛ ولو  لكن احلكم الكوين البد أن ينفذ أي نعم لو حكم اهللا على عبده أن ميرض البد ميرض ولو هو أكرب الناس

ية أو الشرعية  ؛ كل األحكام الكون حكم اهللا على شخص بأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد ال يقوم

؛ فكون الشيء  كلها مبنية على احلكمة وهذه املرحلة الثانية اليت ننتقل إليه وهي احلكمة قلت إا صورية وغائية

؛  ؛ فاحلكمة مقارنة للحكم الكوين والشرعي ؛ مث الغاية منه حكمة أخرى على هذه الصورة املعينة على حكمة

فهامنا عنه إال أننا نؤمن بأن كل فعل يفعله اهللا وكل حكم حيكم به لكن من احلكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أ

؟ ويش الفائدة  ما هو يعين قرن احلكيم دائما بالعزيز )) واهللا عزيز حكيم ((شرعا فهو يرافق احلكمة بالشك 

العزة كما قال اإلعرايب أنه عز فحكم إن له القدرة فكان له التشريع على أن تقرتن  الطالب :؟  من ذلك

العزة اآلدمي قد تقرن بالطيش خبالف الشيخ : ؛  العزة مقرونة حبكمته الطالب :؟  وأيضاالشيخ : ؛  واحلكمة

؛ أما اهللا عزوجل فإن األمر خبالف  ؛ فإذا غلب وعز على غريه فعل م ما ال تقتضيه احلكمة والعتو والعناد نعم

 السائل :  . )) وللرجال عليهن درجة ((:  نعم، قوله : سائلالتسأل؟  الشيخ : .   ذلك عزته مقرونة حبكمته

عليهن ما جيب عليه من معاشرة الشيخ :  ؟ ما الذي عليهن )) (( ولهن مثل الذي عليهنالصلة قوله تعاىل: 

لكن ما يكون  السائل :؛  أيه هذه من املعاشرةالشيخ : فسر ابن عباس أنه التحسن والتزين؟  السائل :الزوجة؛ 

ملا ذكر حكم  )) الطالق مرتان ((مث قال اهللا تعاىل:   ال، عام التزين التجمل والتزين والبخورالشيخ : ؟  خاص

؛ يعين الطالق الذي  وهذه البد أن يكون فيها تقدير )) الطالق مرتان ((املطلقات ذكر حكم الطالق؛ فقال: 

؛ قال اكتب إين طلقت امرأيت  يظن بعض العامة؛ وليس املعىن أن الطالق املشروع مرتان كما  فيه الرجعة مرتان



؛ هذا  فاملشروع أن تكتب طلقتني )) الطالق مرتان ((:  قلنا يكفي طلقة واحدة قال ال اكتب طلقتني اهللا يقول

يف ذلك  )) وبعولتهن أحق بردهن ((: الطالق الذي ميلك الرجل الرجعة مرتان ألنه ملا قال:  خطأ؛ إذ أن معناه

شف كلمة مرتان تعين أنه  )) الطالق مرتان ((طالق الذي يكون فيه الزوج أحق من زوجته فقال: بني ما هو ال

فيكن الطالق مث الرجعة أو  )) الطالق مرتان ((:  ؛ قال ، ما قال الطالق كلمتني مرة بعد مرة وليس كلمتني

؛ وإال لقلنا إن اإلنسان  ؟ ال رتني؛ وأما إذا قال أنت طالق مرتني أو أنت طالق ثالثة فهل طلق م عقد مث الطالق

، واحلمد هللا ، واهللا أكرب ثالثني ثالثا وثالثني ال إله إال اهللا وحده ال  : سبحان اهللا إذا انتهى من صالته قال

ال حيصل   الطالب :؟ حيصله ثالث وثالثني  ؛ كم صار له امللك واله احلمد وهو على كل شيء قدير ، شريك له

مرة واحدة ما يقال؛  الشيخ : ،  مرة الطالب :؟  ؛ لو قال مثال: سبحان اهللا ألف مرة حيصل نعم ماالشيخ : له 

؛ لكن سريد عليكم اآلن قول النيب عليه  ؟ ما يصلح كما لو قال أحد أريد أصلي ركعة عن أربع ركعات، يصلح

سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه، سبحان اهللا وبحمده رضا نفسه،  (:  الصالة والسالم

منتهي  نقول العدد غري الطالب :؟  أيش نقول يف هذا احلديث ) زنة عرشه، سبحان اهللا وبحمده مداد كلماته

؟ أو معناه كل خلق من حملوقات اهللا بأنه مقرونة  لكن عدد خلقه هل املعىن اآلن أسبح عدد اخللقالشيخ : ؛ 

ر املعىن أن اإلنسان يشعر بأن كل املخلوقات أجناسها وأنواعها وأفرادها  صا تقدير؛ إذا قلنا ذا  لتنزيه اهللا ومحده

عليها وأنه ليس فيها عبث بل هو منزه  خلقت احلكمة اليت تسبيح والتحميد مبعىن أا على وكلها مقرونة بال

بعد اآلية هذه يكون ناسخا ملا سبق وعلى هذا فيكون  )) الطالق مرتان ((قوله :   . سبحانه وتعاىل عن العبث

مطلقا بدون استثناء؛ وسبق لنا أن مشرتط جلواز مراجعة الزوج زوجته عائدا على املطلقات  )) بعولتهن ((قوله: 

؛ وأن له أن يراجع ولو كان  ، وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء د اإلصالحيأن ير 

؛ لكن الصواب أن ما دل عليه القرآن؛ وسبق لنا أن  ؛ لكن يراجع مرتني ويف الثالثة ال رجعة د اإلصالحال يري

؛ يعين كما أن عليها أن تعاشر الزوج باملعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها  املرأة هلا من احلقوق مثل ما عليها



و سبق لنا أن اهللا عزوجل ملا  ) أحب أن تتزين ليإني ألتزين المرأتي كما ( ؛ وهلذا قال ابن عباس  باملعروف

 وكان قد يتوهم واهم تساوي املرأة والرجل؛ احرتز من ذلك بقوله )) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ((قال: 

،  ، والوالية ، والقوة اجلسمية ؟ يف الدين وبينا أن هذه الدرجة يف العقل ويش بعد )) للرجال عليهن درجة ((: 

وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خالفا ملن يقول إن الدين دين  أن الرجل يفضلها نعم، املهم  ثواملريا

وسبق لنا أن اهللا عزوجل بني أو ختم اآلية بالعزة واحلكمة حىت ال يتعاىل الرجل عليها فإذا علم أن  . مساواة نعم

؟  . وأظن أننا أخذنا الفوائد يف اآلية ب عليه فيهافوقه من هو عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها مبا جي

أي مرة بعد مرة؛ وهذا  الطالق مرتان )) ((؟ قال:  أو هذا مبتدأ الدرس )) الطالق مرتان ((مث سبق لنا قوله: 

؛ وهلذا قال  يتبع طالقا ألن الطالق إذا تبع الطالق فقد وقع على امرأة مطلقة فال أثر له يدل على أنه ال طالق

بل وملا حالت مرتني طلقها فإا ال تستأنف العدة  ؛ : لو أن رجال طلق امرأته طالقا رجعيا الفقهاء رمحهم اهللا

؛ وهلذا كان  ؛ ألا مل تستأنف به العدة وإذا كان كذلك صار أثر الطالق الثاين ال شيء تبين على عدة األول

جعة ترجع به الزوجة إىل نكاح زوجها، أو بعد عقد جديد القول الراجح أنه ال يقع طالق فوق طالق إال بعد املرا

إذا متت العدة وعقد عليها عقدا جديدا؛ وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ولنا يف ذلك رسالة خمتصرة يف 

فلو قال: أنت طالق أنت طالق أنت  ؛ بيان أن هذا القول هو القول الراجح املتعني أنه ال طالق يتبع الطالق

؛ وهذا هو الذي تدل عليه اآلية الكرمية وكذلك احلديث الذي رواه  ست مرات فهي واحدة... أنت طالق  طالق

فإمساك  ((: مث قال اهللا تعاىل  . ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم ومسند اإلمام أمحد

، أو  : فلهن إمساك ه على الوجهني؛ وإمنا حذف اخلرب ليصح تقدير  مبتداء خربها حمذوف إمساك )) بمعروف

أي فعليكم  )) فإمساك ((؟ للزوجة  واجب على الزوج ملن ؛ ألن اإلمساك عليكم إمساك نعم ليصح التقديران

فإذا طلقها وشاء أن يراجع  ناس من العشرة الطيبة احلسنة نعم، أو فلهن إمساك مبعروف أي مبا يتعارفه ال إمساك

 ؟ طيب وهذا هو الواجب كذا يا ياسر )) إن أرادوا إصالحا ((:  مبعروف كما يف قولهأن تكون املراجعة  فالبد



؟ وأن يف الطلقتني األوليني إمساك  اختلف املفسرون فيها؛ هل املراد ا الطلقة الثالثة )) ريح بإحسانسأو ت (( .

؛  يف الطلقتني األوليني بإحسان ))ريح سإمساك بالمعروف أو ت ((؛ أو أن املراد  ريحسوليس يف الثالثة إال ت

يعين إما أن ميسك ويردها إىل نكاحه؛ وإما أن يستمر يف الطالق فال يراجع ويكون ذلك تصرحيا بإحسان؛ وقد 

ريح بإحسان هي سالت( روي يف املعىن األول حديث لكنه ضعيف أن ا لرسول عليه الصالة والسالم قال: 

؛  سبق لنا أن اآلية إذا كانت حتتمل معنيني ال يتنافيان محلت عليهما مجيعا؛ لكنه ضعيف؛ وقد )  الطلقة الثالثة

؛ إذا كيف يكون املعىن األول إمساك  فإن كان يتنافيان ؟ طلب املرجح فأيهما كان أرجح وجب األخذ به

يح املراد به ر سوالت  ؛ ، املراد باإلمساك املراجعة أي مراجعة ؟ املعىن األول إمساك مبعروف ؟ ما معناه مبعروف

: إمساك مبعرف أي لكم يف األوليني  وعلى القول الثاين . االستمرار يف الطالق حىت تتخلص منها بانتهاء العدة

؛ واملعنيان ال يتنافيان فتكون اآلية  ريح بإحسانس؛ ويف املرة الثالثة ليس لكم إال ت إمساك مبعروف أي مراجعة

مث  . ريح باإلحسان بعدم املراجعةساإلمساك باملعروف املراجعة ولكم الت؛ يعين لكم  شاملة هلما مجيعا صاحلة

جتد أن اهللا تعاىل جعل اإلمساك باملعروف ألنه  )) ريح بإحسانسفإمساك بالمعروف أو ت ((تأمل قوله تعاىل: 

ريح سلت؛ لكن يف ا ؟ باملعروف ال باإلحسان سريدها على عصمته؛ والواجب على املرء أن يعاشر زوجته مباذا

؛ فناسب أن يقابل ذلك الكسر  الزوجريح كسرا لقلبها خاصة إذا كانت حتب سألن يف الت )) بإحسان ((قال: 

أو هنا للتخيري؛ أي ختيري هو؟  )) ريح بإحسانسأو ت ((ريح بإحسان فقال: س؟ باإلحسان؛ وهلذا جعل الت مباذا

: إذا كان املقصود  الضابط الذي مر علينا نشوف حسبالشيخ : تشهي،  الطالب :ختيري مصلحة وال تشهي؟ 

؛ وإذا كان  ؛ يعين الذي تشتهي افعل به التيسري على املكلف وأنه عائد إىل رأيه وإىل اختياره فهو ختيري تشهي

رحها س؟ اآلن هل الزوج هو املخري إن شاء استمر يف طالقه و  ؛ فهنا يعود إىل مصلحة الغري فهو ختيري مصلحة

؟ أو نقول جيب عليك أن تنظر املصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة يف الرجوع جيب  راجع بإحسان وإن شاء

؟ إذا قلنا  ؛ األخري كان معناه ويش الفائدة من الطالق األخري؟ الالشيخ : األخري  الطالب :؟  عليك أن تراجع



؟  ؟ إذا أليش يطلق من األصل أنه جيب أن تنظر إىل مصلحة الزوجة إذا كان من مصلحتها املراجعة الزم تراجع

ما إعراب الفاء  السائل :نعم ؛ لكن هذا التخيري إذا مل يرد اإلصالح به فقد سبق أنه ال جيوز. فهو ختيري تشهي

باملعروف أو التسريح على ما سبق جيب اإلمساك  عاتفري عيعين للتفري الشيخ : يف قوله (( فإمساك مبعروف ))

ال جيوز لك أن ترجع أنك معناه مبا التشهي مشروط  ال، بسالشيخ :  التشهيما حكم  السائل :  اإلحسان.ب

وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال إن يخافا أن ال يقيما  ((مث قال اهللا تعاىل:   . أن تصلح إال

ففيها قراءتان سبعيتان: ؛  بالبناء للمجهول )) إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((ويف قراءة: ))  حدود اهللا

من مهر أو غريه ألن الزوج  )) ال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن (( . بالبناء للمجهول، والبناء للمعلوم

يعطي زوجته املهر ويعطيها هدية يف أيام الزواج ويعطيها هدية بعد ذلك، ويعطيها نفقة واجبة يف مقابلة استمتاع؛ 

هذه مبعىن  )) أتيتموهن )) (( آتيتموهن شيئا ((وقوله:  . على أي وجه آتاها إياه فال حيل له أن يأخذ مما آتاها

 ((مفعوهلا األول؛ و )) آتيتموهن ((أعطيتموهن؛ وهي تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب؛ فاهلاء يف 

 )) تأخذوا (( الطالب :ويش الذي ناصبها؟ )) شيئا ((؟  كيف ؟ تثبتون على هذا مفعوهلا الثاين نعم )) شيئا

ه؛ وهو العائد على  ؛ التقدير: مما آتيتموهن إيا إذا مفعول آتى الثاين حمذوف صح نعم )) تأخذوا ((الشيخ : 

؛ إذا  ؟ طيب ؛ هكذا عبد الرمحن ؛ العائد حمذوف تقديره: إياه ؛ ألن ما اسم موصول حيتاج إىل عائد املوصول

؛ يعين: ال حيل لكم أن تأخذوا شيئا مما تأخوا الشيخ : وا تأخذ الطالب :؟  ويش الذي ناصبها )) شيئا ((

هل املراد عند الطالق أو مطلقا ؟  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ((وقوله:  . أتيتموهن إياه

لزوج وهو يراعي ؛ أما كوا عند الطالق فظاهر؛ ألن الطالق عائد إىل ا اآلية عامة سواء عند الطالق أو مطلقا

 (؛ وأما يف غري حال الطالق فلقول النيب عليه الصالة والسالم:  مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاها

 )) يخافا )) (( إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا (( . ) العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

أي شرائع اهللا مبا يلزمهما لكل واحد على اآلخر؛ فإن خافت  )) اهللاأن ال يقيما حدود  ((؛  مبعين يتوقعا وخيشيا



الزوجة أن ال تقوم حبق الزوج، أو خاف الزوج بأن ال يقوم حبق الزوجة فحينئذ ال جناح عليها فيما افتدت به. 

ا؟ فهنا يكون اخلائف من؟ الزوجني أو غريمه )) أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((طيب أما على قراءة: 

؛ وعلى من  يعين إال أن ختشوا أنتم أن ال يقيما حدود اهللا )) إال أن يخافا ((غريمها الشيخ : غريمها  الطالب :

، أو على كل من  ، أهل الزوجني ؟ كالقاضي واألمري أو على األهل يرجع اخلوف هنا هل هو على ويل األمر

؛ وهلذا  ؟ الظاهر الثاين العموم فله أن يتدخل ويعرض اخللع؟ وأنه ال ميكن أن يستقيما على أمر اهللا  علم حباهلما

؛  ومل يقل: فإن خافا أن ال يقيما حدود اهللا )) وإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما ((:  قال

 )) إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهللا ((.  وهذا يؤيد القراءة اليت بالبناء للمجهول )) فإن خفتم ((قال: 

، أو الزوجة أن ال  الشرائع؛ بأن خياف الزوج أن ال يقوم حبقها الشيخ : الشرائع الطالب : ؟ ويش قلنا احلدود هي

؛  يعم كل األمة )) خفتم ((:  واخلطاب يف قوله )) فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا ((قال:   . تقوم حبقه

واألصدقاء وما أشبه ذلك؛ فإذا علم هؤالء القوم أنه  ، ، واجلريان ولكن الشك أن األخص بالزوجني هم األهل

؛ وإال فال جيوز لإلنسان أن يتدخل بني الزوج  ال ميكن أن تستقيم العشرة بني الزوج وزوجته فحينئذ يعرض اخللع

قوله:  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((أي الزوجان  )) فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا (( . وزوجته

؟ واملتوقع أن يقال: فال جناح  على الزوجني أي ال إمث؛ قد تقول ملا جاءت باملثىن أي )) ال جناح عليهماف ((

فال يحل لكم أن تأخذوا مما  ((عليه، أي على الزوج ؛ فيما افتدت به الزوجة فأخذه؛ ألن النهي باألول 

على من قيل له ال حيل لك أن تأخذ ؛ أي  فكان مقتضى السياق أن يقول: فال جناح عليه ) آتيتموهن شيئا)

فما هي احلكمة من اختالف التعبري أو من إتيان  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((شيء؛ لكن هنا قال: 

؟ نقول ألن طلب الفداء حرام على الزوجة بدون سبب، وحرام على الزوج أيضا بدون  السياق على غري ما نتوقع

آتاها بدون سبب وهي أيضا ال حيل هلا أن تطلب الفداء والطالق  خذ شيئا مما؛ فالزوج ال حيل له أن يأ سبب

أيما امرأة  سألت زوجها الطالق من غير  (؛ ولذلك ورد احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  بدون سبب



؛  أي على الزوج والزوجة )) ال جناح عليهما ((:  يةاآليف وهلذا جاء  ) ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

 ، وهي ال تتأثر بطلبها أيش؟ بطلبها اخللع نعم فالزوج ال يتأثر فيقول أنا أخذت من ماهلا أو أخذت مما أعطيتها

افتدت به أيش؟ افتدت به  )) افتدت به ((فيما أي يف الذي  )) فال جناح عليهما فيما افتدت به ((. قال: 

 )) فيما افتدت به ((ها من زوجها فجعلت العوض فداء عن نفسها؛ وقوله: نفسها وكأن هذه املرأة اشرتت نفس

ما اسم موصول يفيد العموم أي: فال جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثري؛ وقيل: فيما افتدت 

اح عليهما فال جن ((نعم لكن قال:  )) وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ((به مما آتاه؛ ألنه قال: 

، مرادا به اخلصوص أي  ؟ اخلصوص ؛ فيكون هذا العموم مرادا به أيش ؟ آتيتموهن أي مما أيش))  فيما افتد به

؛ ولذلك اختلف العلماء كما نذكر إن شاء اهللا يف الفوائد هل جيوز أن خيالعها بأكثر  فيما افتدت به مما آتيتموهن

؟ فإذا قلنا إنه عام  العموم على إطالقه أو أنه عام أريد به اخلصوص؟ بناء على أن هذا  مما أعطاها أو ال جيوز

فال جناح  ((مث قال:  ؛ وإذا قلنا إنه عام مطلق فيجوز. أريد به اخلصوص فإنه ال جيوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها

، عوض  الزوجةال يعين أنه ال جيوز بذل العوض إال من  )) فيما افتدت به ((وقوله:  )) عليهما فيما افتدت به

 )) تلك حدود اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:   . ؛ ألنه جيوز أن يبذله غريها كما سنذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد اخللع

 ((حدود اهللا يعين شرائعه؛ وقوله:  )) فال تعتدوها حدود اهللا ((تلك املشار إليه ما سبق من األحكام والشرائع؛ 

 )) (( تلك حدود اهللا فال تقربوها؛ تأمل أن اهللا عزوجل أحيانا يقول:  أي فال تتجاوزوها )) فال تعتدوها

فما هو الفرق؟ قال العلماء: إذا كانت احلقوق مما جيب فعله  )) تلك حدود اهللا فال تعدوها ((وأحيانا يقول: 

       )) فال تقربوها ((وإذا كانت احلدود من احملرمات قال:  )) فال تعتدوها ((قال: 

    


